
 Black Fridayהגרלת תקנון 

 הגדרות

 .513151456( בע"מ ח.פ. 2001מועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים ) –"המועדון" 

 .המועדון, כהגדרתו לעיל –" ההגרלה"עורך 

 .קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים –"הקבוצה" 

  /http://www.beitarfc.co.il/gamesאתר האינטרנט שכתובתו  –"אתר המועדון" 

  להלן. 9-שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.7כהגדרתה בסעיף –גרלה" ה"ה

 להלן. 7כהגדרתה בסעיף  – "הגרלהזכאות ל"תקופת ה

במהלך  פריט כלשהו באתר המועדוןרכש  אשר שנה 18תושב ישראל שגילו עולה על  –"משתתף" 

 הגרלה.זכאות לתקופת ה

באצטדיון  1.12למשחק הקבוצה נגד הפועל ת"א, שיתקיים ביום ים כרטיסשני  –"הפרס" 

 ת"א. בלומפילד,

 .בהגרלה וזכה בפרס שעלה גורלומי  –"זוכה" 

 פרשנות

, בהתאם להוראות הגרלהב ההשתתפותתקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר.  .1

 לגברים ולנשים כאחד. תתקנון זה, מיועד

 .הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר .2

בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו הוראות  .3

 תקנון זה והן אשר תקבענה. 

 .כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה .4

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית  .5

 נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. 

בעמוד  התרומהממועד  הנה שלושה חודשיםתקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה להגרלה  .6

 התרומה.

 ההגרלה

)להלן:  12:00בשעה  1.12.19ועד יום  00:00בשעה  27.11.19במהלך פרק הזמן שבין יום  .7

יוכנס ע"י נציג המועדון לרשימת המוגרלים )להלן: , כל משתתף "(תקופת הזכאות להגרלה"

 ."(רשימת המוגרלים"

, 12:00בשעה  1.12.19קרי החל מיום , הזכאות להגרלהשעות מתום תקופת  48בפרק זמן של  .8

 .המוגרליםמבין רשימת  הגרלה ע"י נציג המועדון תיערך

ויספק לו , 1.12.19ביום  14:00ועד לשעה , עם תום ההגרלההזוכה ייצור קשר עם נציג המועדון  .9

 את המידע אודות הפרס ואספקתו.

 תוצאות ההגרלה  

 .תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור .10

http://www.beitarfc.co.il/games/


 

 פרסה

באמצעות תעודה מזהה ולחתום על טופס הצהרת כתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה להזדהות  .11

 ., בעת קבלת הפרס"(זוכהההצהרת )להלן: " זוכה בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה

לא יישא בכל אחריות  ההגרלהבלבד. עורך  בהגרלההאחריות על מימוש הפרס הנה על הזוכה  .12

 בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.

יהיה רשאי שלא לאפשר את  ההגרלהי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורך למב .13

ו/או מי שלא  ע"י מי שהוגרל בהגרלה במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדיןמימוש הפרס 

 .ה מהוראות תקנון זהמילא אחר הורא

אך לא רק, בשל  ,לרבות, ויתר הזוכה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא .14

לא יהיה הזוכה זכאי לכל הטבה , ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה ההגרלה ךפסילתו על ידי עור

 ךכלפי עורולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה  ההגרלה ךו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעור

 .בענייןו/או מי מטעמו  ההגרלה

הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או  .15

 .להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה

  המשתתףהצהרות 

, מאשר מצהיר ומתחייב פריט כלשהו באתר המועדון במהלך תקופת הזכאות להגרלה תשירכב .16

מחייבות אותו לכל דבר  הינו מקבל על עצמו את הוראותיו של תקנון זה והרי הןכי המשתתף, 

 ועניין.

כי , מצהיר המשתתף, פריט כלשהו באתר המועדון במהלך תקופת הזכאות להגרלה תשירכב .17

מכל אחריות ו/או נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או ו ו/או מי מטעמ ההגרלהך הינו פוטר את עור

 . להגרלהבעקיפין  במישרין ו/אודרישה הקשורים 

בהגרלה, מוותר בזאת המשתתף, על כל טענה  בהשתתפותמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .18

בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה  ההגרלהכלפי עורך 

תפות השתמהבמוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה 

 , זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.בהגרלה

 כללי

 .ההגרלהובמשרדי עורך  התקנון נמצא באתר המועדון .19

 .בהגרלהיפסלו ולא יורשו להשתתף  ההגרלהמשתתפים אשר לא ימלאו את כל כללי ותנאי  .20

כל שינוי, לרבות אך לא רק  הו/או לערוך ב ההגרלהיהיה רשאי להפסיק את  ההגרלהעורך  .21

 המועדון.אתר בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם ב, במועד ההגרלה

כל כללי ותנאי ההגרלה יפסלו ושמם ימחק מרשימת  אחראשר לא ימלאו  משתתפים .22

 .המוגרלים

עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו,  בהגרלהההשתתפות  .23

בשילוט, בטלוויזיה, בעיתונות, באינטרנט וברשתות חברתיות. כל משתתף מסכים ומאשר 

לפרסם את פרטיו האישיים ותמונותיו, ככל שתצולמנה, והכל ללא  ההגרלהבזאת לעורך 



ת כל ההסכמות הנדרשות לקיום תמורה וללא הגבלת זמן, וכי כתנאי להשתתפותו יקבל א

 פרסום כאמור והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך.

 הגבלת השתתפות

על בני משפחותיהם, וכן על כל מי , הגרלהעל עובדי ומנהלי עורך ה ההגרלה אסורב ההשתתפות .24

 ., ועל בני משפחותיהםבעריכת ההגרלה, לרבות יועצים ופרסומאיםהגרלה שסייע לעורך ה

 אחריות

ו/או כל מי מטעמו אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או  ההגרלהעורך  .25

 .מעמד הרכישה באתר המועדוןבאי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו 

וכי בכל , מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי עלולות ליפול טעויות בהגרלה .26

למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין  מקרה השתתפות לא תקים

 , תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.העם ההגרלה, ניהול

מכל סוג שהוא, בעריכת ההגרלה, מחמת כח עליון ו/או מחמת  שכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבו .27

יזכו את , לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא הגרלהאירועים שאינם תלויים בעורך ה

 המשתתפים ו/או הזוכה בכל סעד או זכות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Black Fridayבהגרלת הצהרת הזוכה  -נספח א' 

 

את הפרס,  אני הח"מ, ____________, ת.ז. ____________, מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי .1

באצטדיון בלומפילד,  1.12למשחק הקבוצה נגד הפועל ת"א, שיתקיים ביום  יםכרטיס שני–

ע"י  כהשנער ,Black Fridayהגרלת בתקנון  ה, כהגדרתBlack Fridayהגרלת במסגרת , ת"א

-ו "הפרס)להלן בהתאמה: " 513025122מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים בע"מ, ח.פ. 

 "(.המועדון"

יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי המועדון הנני מצהיר כי אין לי ולא  .2

 ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם, בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.

 הנני מצהיר בזאת כלדקמן: .3

 אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף במועדון, ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה. .3.1

מנהל ו/או שותף של כל גורם שסייע למועדון בעריכת ההגרלה, לרבות אינני עובד ו/או  .3.2

 יועצים ופרסומאים, ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.

הנני מאשר כי הצהרתי הנ"ל ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון  .4

 .ההגרלה

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

           ________________    ______________           _____________           ___________ 

 תאריך                               חתימה                            ת.ז.                                      שם מלא          

 

 

 


